
Порядок оцінювання результатів індивідуальної усної співбесіди з 

української мови 

Загальні положення 

Білет з української мови на вступному випробуванні у формі індивідуальної    

усної співбесіди включає 4(чотири) питання з різних розділів програми для 

усної співбесіди з української мови. 

 

Критерії оцінювання 

Кількість балів за виконання завдань з української мови може складати 

від 100 до 200 балів і визначається сумою балів за кожне питання, доданою до 

100 балів. 

Відповідь за кожне питання оцінюється від 0 до 25 балів. Максимальна 

кількість балів може становити 100 балів (25x4=100). 

 

Бали Структура оцінки 

25 Відповідь на питання повна (100%), логічно побудована, 

аргументована достатньою кількістю прикладів відповідно до теми 

запитання (по 2 і більше прикладів на кожне виголошене правило). 

Абітурієнт орієнтується в темі питання, демонструє ґрунтовні знання 

(100% правил), легко, швидко та впевнено відповідає на додаткові чи 

уточнюючі запитання, говорить впевнено. 

Демонструє глибоке знання та розуміння не лише філологічної 

термінології, але й внутрішніх зв’язків (відсутність помилок у 

терміновживанні), уміння застосовувати знання на практиці. 

Мовлення абітурієнта грамотне, багате на мовні засоби, не містить 

акцентуаційних, фонетичних, орфоепічних, семантичних, 

синтаксичних, стилістичних помилок. 

24 Відповідь на питання повна (100%), логічно побудована, 

аргументована достатньою кількістю прикладів відповідно до теми 

запитання (по 2 і більше прикладів на кожне виголошене правило). 

Абітурієнт орієнтується в темі питання, демонструє ґрунтовні знання 

(100% правил), легко, швидко та впевнено відповідає на додаткові чи 

уточнюючі запитання, говорить впевнено. 

Демонструє глибоке знання та розуміння не лише філологічної 

термінології, але й внутрішніх зв’язків (відсутність помилок у 

терміновживанні), уміння застосовувати знання на практиці. 

Мовлення абітурієнта грамотне, може містити дві акцентуаційні, 

фонетичні або орфоепічні помилки; семантичні, синтаксичні, 

стилістичні помилки відсутні. 



23 Відповідь на питання повна (100%), логічно побудована 

аргументована достатньою кількістю прикладів відповідно до теми 

запитання (по 2 і більше прикладів на кожне виголошене правило); 

допускається одна незначна неточність у прикладах. 

Абітурієнт орієнтується в темі питання, демонструє ґрунтовні знання 

(100% правил), легко, швидко та  впевнено відповідає на додаткові чи 

уточнюючі запитання, говорить впевнено. 

Демонструє глибоке знання та розуміння не лише філологічної 

термінології, але й внутрішніх зв’язків (відсутність помилок у 

терміновживанні), уміння застосовувати знання на практиці. 

Мовлення абітурієнта грамотне, може містити три акцентуаційні, 

фонетичні або орфоепічні помилки;семантичні, синтаксичні, 

стилістичні помилки відсутні. 

22 Відповідь на питання повна (100%), логічно побудована, 

аргументована достатньою кількістю прикладів відповідно до теми 

запитання (по 1-2 приклади на кожне виголошене правило); 

допускається одна незначна неточність у прикладах. 

Абітурієнт орієнтується в темі питання, демонструє ґрунтовні знання 

(100% правил), легко, швидко та впевнено відповідає на додаткові чи 

уточнюючі запитання, говорить впевнено. 

Демонструє глибоке знання та розуміння не лише філологічної 

термінології, але й внутрішніх зв’язків(допускається одна незначна 

неточність у  терміновживанні), уміння застосовувати знання на 

практиці. 

Мовлення абітурієнта грамотне, може містити три акцентуаційні, 

фонетичні або орфоепічні помилки; семантичні, синтаксичні, 

стилістичні помилки відсутні 

21 Відповідь на питання повна (100%), логічно побудована, 

аргументована достатньою кількістю прикладів відповідно до теми 

запитання (по 1-2 приклади на кожне виголошене правило); 

допускається дві незначні неточності в прикладах. 

Абітурієнт орієнтується в темі питання, демонструє ґрунтовні знання 

(100% правил), легко, швидко та впевнено відповідає на додаткові чи 

уточнюючі запитання, говорить впевнено. 

Демонструє глибоке знання та розуміння не лише філологічної 

термінології, але й внутрішніх зв’язків (допускається одна незначна 

неточність у терміновживанні), уміння застосовувати знання на 

практиці. 

Мовлення абітурієнта грамотне, може містити три акцентуаційні, 

фонетичні або орфоепічні та одну незначну стилістичну помилку; 

семантичні і синтаксичні помилки відсутні. 

20 Відповідь на питання неповна (99-90%), логічно побудована, 

аргументована достатньою кількістю прикладів відповідно до теми 

запитання (по 1 прикладу на кожне виголошене правило); 

допускається дві незначні неточності в прикладах. 

Абітурієнт орієнтується в темі питання, демонструє ґрунтовні знання 



(99-90% правил), легко, швидко та впевнено відповідає на додаткові 

чи уточнюючі запитання, говорить впевнено. 

Демонструє глибоке знання та розуміння не лише філологічної 

термінології, але й внутрішніх зв’язків (допускається одна незначна 

неточність у терміновживанні), уміння застосовувати знання на 

практиці. 

Мовлення абітурієнта грамотне, може містити три акцентуаційні, 

фонетичні або орфоепічні та одну незначну стилістичну помилку; 

семантичні і синтаксичні помилки відсутні. 

19 Відповідь на питання неповна (99-90%), логічно побудована, 

аргументована достатньою кількістю прикладів відповідно до теми 

запитання (по 1 прикладу на кожне виголошене правило); 

допускається три незначні неточності в прикладах. 

Абітурієнт орієнтується в темі питання, демонструє ґрунтовні знання 

(99-90% правил), потребує певного часу для відповіді на додаткові чи 

уточнюючі запитання, говорить впевнено. 

Демонструє глибоке знання та розуміння не лише філологічної 

термінології, але й внутрішніх зв’язків (допускається дві незначні 

неточності в терміновживанні), уміння застосовувати знання на 

практиці. 

Мовлення абітурієнта грамотне, може містити три акцентуаційні, 

фонетичні або орфоепічні та одну незначну стилістичну помилку; 

семантичні і синтаксичні помилки відсутні. 

18 Відповідь на питання неповна (89-80%), логічно побудована 

(допускається незначне порушення логіки викладу, що не заважає 

повноцінному сприйняттю викладу), аргументована достатньою 

кількістю прикладів відповідно до теми запитання (по 1 прикладу на 

кожне виголошене правило); допускається три незначні неточності в 

прикладах. 

Абітурієнт орієнтується в темі питання, демонструє високі знання 

(89-80% правил), потребує певного часу для відповіді на додаткові чи 

уточнюючі запитання, говорить впевнено. 

Демонструє глибоке знання та розуміння не лише філологічної 

термінології, але й внутрішніх зв’язків (допускається дві незначні 

неточності в терміновживанні), уміння застосовувати знання на 

практиці. 

Мовлення абітурієнта грамотне, може містити три акцентуаційні, 

фонетичні або орфоепічні та одну незначну стилістичну помилку; 

семантичні і синтаксичні помилки відсутні. 

17 Відповідь на питання неповна (89-80%).логічно побудована 

(допускається незначне порушення логіки викладу, що не заважає 

повноцінному сприйняттю викладу), аргументована достатньою 

кількістю прикладів відповідно до теми запитання (по 1прикладу на 

кожне виголошене правило); допускається три незначні неточності в 

прикладах. 

Абітурієнт орієнтується в темі питання, демонструє високі знання 



(89-80% правил), потребує певного часу для відповіді на додаткові чи 

уточнюючі запитання,говорить впевнено. Демонструє глибоке знання 

та розуміння не лише філологічної термінології, але й внутрішніх 

зв’язків(допускається три незначні неточності в терміновживанні), 

уміння застосовувати знання на 

практиці. Мовлення абітурієнта грамотне, може містити три 

акцентуаційні, фонетичні або орфоепічні та одну стилістичну, 

семантичну чи синтаксичну помилку. 

16 Відповідь на питання неповна (79-70%), логічно побудована   

(допускається незначне порушення логіки викладу, що не заважає 

повноцінному сприйняттю викладу), аргументована достатньою 

кількістю прикладів (допускається наведення прикладів не на кожне 

правило); допускається три незначні неточності в прикладах. 

Абітурієнт орієнтується в темі питання, демонструє достатні знання 

(79-70% правил), потребує певного часу для відповіді на додаткові чи 

уточнюючі запитання, говорить впевнено. 

Демонструє глибоке знання та розуміння не лише філологічної 

термінології, але й внутрішніх зв’язків (допускається три незначні 

неточності в терміновживанні), уміння застосовувати знання на 

практиці. 

Мовлення абітурієнта грамотне, може містити три акцентуаційні, 

фонетичні або орфоепічні та одну стилістичну, семантичну чи 

синтаксичну помилку. 

15 Відповідь на питання неповна (79-70%), логічно побудована 

(допускається незначне порушення логіки викладу, що не заважає 

повноцінному сприйняттю викладу), аргументована достатньою 

кількістю прикладів (допускається наведення прикладів не на кожне 

правило); допускається три незначні неточності в прикладах. 

Абітурієнт орієнтується в темі питання, демонструє достатні знання 

(79-70% правил), потребує певного часу для відповіді на додаткові чи 

уточнюючі запитання, говорить впевнено. 

Демонструє достатнє знання та розуміння філологічної термінології 

та внутрішніх зв’язків (допускається чотири неточності в 

терміновживанні), може застосовувати знання на практиці. 

Мовлення абітурієнта грамотне, може містити три акцентуаційні, 

фонетичні або орфоепічні та дві стилістичні, семантичні чи 

синтаксичні помилку. 

14 Відповідь на питання неповна (79-70%), логічно побудована 

(допускається незначне порушення логіки викладу, що не заважає 

повноцінному сприйняттю викладу), аргументована достатньою 

кількістю прикладів (допускається наведення прикладів не на кожне 

правило); допускається три незначні неточності в прикладах. 

Абітурієнт орієнтується в темі питання, демонструє достатні знання 

(79-70% правил), потребує певного часу для відповіді на додаткові чи 

уточнюючі запитання, говорить впевнено. 

Демонструє достатнє знання та розуміння філологічної термінології 



та внутрішніх зв’язків (допускається чотири неточності в 

терміновживанні), може застосовувати знання на практиці. 

Мовлення абітурієнта грамотне, може містити п’ять-шість 

акцентуаційних, фонетичних, орфоепічних, стилістичних, 

семантичних чи синтаксичних помилок 

13 Відповідь на питання неповна (69-60%), логічно побудована 

(допускається незначне порушення логіки викладу, що не заважає 

повноцінному сприйняттю викладу), аргументована достатньою 

кількістю прикладів (допускається наведення прикладів не на кожне 

правило); допускається три незначні неточності в прикладах. 

Абітурієнт орієнтується в темі питання, демонструє достатні знання 

(69-60% правил), потребує певного часу для відповіді на додаткові чи 

уточнюючі запитання, говорить впевнено. 

Демонструє достатнє знання та розуміння філологічної термінології 

та внутрішніх зв’язків (допускається чотири неточності в 

терміновживанні), може припускатися незначних помилок у 

застосуванні знань на практиці. 

Мовлення абітурієнта грамотне, може містити п’ять-шість 

акцентуаційних, фонетичних, орфоепічних, стилістичних, 

семантичних чи синтаксичних помилок 

12 Відповідь на питання неповна (69-60%), логічно побудована 

(допускається незначне порушення логіки викладу, що не заважає 

повноцінному сприйняттю викладу), аргументована достатньою 

кількістю прикладів (допускається наведення прикладів на половину 

правил); допускається чотири неточності в прикладах. 

Абітурієнт орієнтується в темі питання, демонструє достатні знання 

(69-60% правил), потребує певного часу для відповіді на додаткові чи 

уточнюючі запитання, говорить впевнено. 

Демонструє достатнє знання та розуміння філологічної термінології 

та внутрішніх зв’язків (допускається чотири неточності в 

терміновживанні), може припускатися незначних помилок у 

застосуванні знань на практиці. 

Мовлення абітурієнта грамотне, може містити п’ять-шість 

акцентуаційних, фонетичних, орфоепічних, стилістичних, 

семантичних чи синтаксичних помилок. 

11 Відповідь на питання неповна (69-60%), логічно побудована 

(допускається незначне порушення логіки викладу, що не заважає 

повноцінному сприйняттю викладу), аргументована достатньою 

кількістю прикладів (допускається наведення прикладів на половину 

правил); допускається чотири неточності в прикладах. 

Абітурієнт орієнтується в темі питання, демонструє достатні знання 

(69-60% правил), потребує певного часу для відповіді на додаткові чи 

уточнюючі запитання (допускається надання відповіді не на всі 

додаткові /уточнюючі запитання, але не менше ніж на 80%), говорить 

впевнено. 

Демонструє достатнє знання та розуміння філологічної термінології 



та внутрішніх зв’язків (допускається чотири неточності в 

терміновживанні), може припускатися незначних помилок у 

застосуванні знань на практиці. 

Мовлення абітурієнта достатньо грамотне, може містити сім 

акцентуаційних, фонетичних, орфоепічних, стилістичних, 

семантичних чи синтаксичних помилок. 

10 Відповідь на питання неповна (59-50%), логічно побудована 

(допускається незначне порушення логіки викладу, що не заважає 

повноцінному сприйняттю викладу), аргументована достатньою 

кількістю прикладів (допускається наведення прикладів на половину 

правил); допускається чотири неточності в прикладах. 

Абітурієнт орієнтується в темі питання, демонструє достатні знання 

(59-50% правил), потребує певного часу для відповіді на додаткові чи 

уточнюючі запитання (допускається надання відповіді не на всі 

додаткові /уточнюючі запитання, але не менше ніж на 60-70%), 

говорить достатньо впевнено. 

Демонструє достатнє знання та розуміння філологічної термінології 

та внутрішніх зв’язків (допускається чотири неточності в 

терміновживанні), може припускатися незначних помилок у 

застосуванні знань на практиці. Мовлення абітурієнта достатньо 

грамотне, може містити сім акцентуаційних, фонетичних, 

орфоепічних, стилістичних, семантичних чи синтаксичних помилок. 

9 Відповідь на питання неповна (59-50%), логічно побудована 

(допускається незначне порушення логіки викладу, що не заважає 

повноцінному сприйняттю викладу), аргументована достатньою 

кількістю прикладів (допускається наведення прикладів на половину 

правил); допускається п’ять неточностей у прикладах. 

Абітурієнт орієнтується в темі питання, демонструє достатні знання 

(59-50% правил), потребує певного часу для відповіді на додаткові чи 

уточнюючі запитання (допускається надання відповіді не на всі 

додаткові /уточнюючі запитання, але не менше ніж на 60-70%), 

говорить достатньо впевнено. 

Демонструє достатнє знання та розуміння філологічної термінології 

та внутрішніх зв’язків (допускається п’ять неточностей у 

терміновживанні), не завжди може застосовувати знання на практиці. 

Мовлення абітурієнта достатньо грамотне, може містити сім 

акцентуаційних, фонетичних, орфоепічних, стилістичних, 

семантичних чи синтаксичних помилок. 

8 Відповідь на питання неповна (59-50%), логічно побудована 

(допускається незначне порушення логіки викладу, що не заважає 

повноцінному сприйняттю викладу), аргументована достатньою 

кількістю прикладів (допускається наведення прикладів на половину 

правил); допускається п’ять неточностей у прикладах. 

Абітурієнт орієнтується в темі питання, демонструє достатні знання 

(59-50% правил), потребує певного часу для відповіді на додаткові чи 

уточнюючі запитання (допускається надання відповіді не на всі 



додаткові /уточнюючі запитання, але не менше ніж на 60-70%), 

говорить достатньо впевнено. 

Демонструє недостатнє знання та розуміння філологічної 

термінології та внутрішніх зв’язків (шість неточностей у 

терміновживанні), не завжди може застосовувати знання на практиці. 

Мовлення абітурієнта недостатньо грамотне, може містити вісім 

акцентуаційних, фонетичних, орфоепічних, стилістичних, 

семантичних чи синтаксичних помилок. 

7 Відповідь на питання неповна (49-40%), логічно побудована 

(допускається незначне порушення логіки викладу, що не заважає 

повноцінному сприйняттю викладу), аргументована достатньою 

кількістю прикладів (допускається наведення прикладів на половину 

правил); допускається п’ять неточностей у прикладах. 

Абітурієнт не завжди орієнтується в темі питання, демонструє 

невисокі знання (49-40% правил), потребує певного часу для 

відповіді на додаткові чи уточнюючі запитання (допускається 

надання відповіді не на всі додаткові / уточнюючі запитання, але не 

менше ніж на 50%), говорить достатньо впевнено. 

Демонструє недостатнє знання та розуміння філологічної 

термінології та внутрішніх зв’язків (шість неточностей у 

терміновживанні), не завжди може застосовувати знання на практиці. 

Мовлення абітурієнта недостатньо грамотне, може містити вісім 

акцентуаційних, фонетичних, орфоепічних, стилістичних, 

семантичних чи синтаксичних помилок. 

6 Відповідь на питання неповна (49-40%), логічно непослідовна (логіка 

викладу порушена значною мірою, що може заважати повноцінному 

сприйняттю матеріалу), аргументована недостатньою кількістю 

прикладів (менше ніж на половину правил); допускається п’ять 

неточностей у прикладах. 

Абітурієнт не завжди орієнтується в темі питання, демонструє 

невисокі знання (49-40% правил), потребує певного часу для 

відповіді на додаткові чи уточнюючі запитання (допускається 

надання відповіді не на всі додаткові / уточнюючі запитання, але не 

менше ніж на 50%), говорить достатньо впевнено. 

Демонструє недостатнє знання та розуміння філологічної 

термінології  та внутрішніх зв’язків (шість неточностей у 

терміновживанні), не завжди може застосовувати знання на практиці. 

Мовлення абітурієнта недостатньо грамотне, може містити вісім 

акцентуаційних, фонетичних, орфоепічних, стилістичних, 

семантичних чи синтаксичних помилок. 

5 Відповідь на питання неповна (49-40%), логічно непослідовна (логіка 

викладу порушена значною мірою, що може заважати повноцінному 

сприйняттю матеріалу), аргументована недостатньою кількістю 

прикладів (менше ніж на половину правил); допускається п’ять 

неточностей у прикладах. 

Абітурієнт не завжди орієнтується в темі питання, демонструє 



невисокі знання (49-40% правил), потребує певного часу для 

відповіді на додаткові чи уточнюючі запитання (допускається 

надання відповіді не на всі додаткові / уточнюючі запитання, але не 

менше ніж на 50%), говорить недостатньо впевнено, плутається в 

поняттях. 

Демонструє недостатнє знання та розуміння філологічної 

термінології та внутрішніх зв’язків (сім неточностей у 

терміновживанні), не завжди може застосовувати знання на практиці. 

Мовлення абітурієнта містить дев’ять-десять акцентуаційних,  

фонетичних, орфоепічних, стилістичних, семантичних чи 

синтаксичних помилок 

4 Відповідь на питання неповна (39-30%), логічно непослідовна (логіка 

викладу порушена значною мірою, що може заважати повноцінному 

сприйняттю матеріалу), аргументована недостатньою кількістю 

прикладів (менше ніж на половину правил); опускається п’ять 

неточностей у прикладах. 

Абітурієнт погано орієнтується в темі питання, демонструє невисокі 

знання (39-30% правил), потребує певного часу для відповіді на 

додаткові чи уточнюючі запитання (надає правильну відповідь на 30-

40% з них), говорить невпевнено, плутається в поняттях. 

Демонструє недостатнє знання та розуміння філологічної 

термінології та внутрішніх зв’язків (сім неточностей у 

терміновживанні), не завжди може застосовувати знання на практиці. 

Мовлення абітурієнта містить дев’ять-десять акцентуаційних, 

фонетичних, орфоепічних, стилістичних, семантичних чи 

синтаксичних помилок 

3 Відповідь на питання неповна (29-20%), логічно непослідовна (логіка 

викладу порушена значною мірою, що заважає повноцінному 

сприйняттю матеріалу), аргументована лише поодинокими 

прикладами; допускається п’ять неточностей у прикладах. 

Абітурієнт погано орієнтується в темі питання, демонструє низькі 

знання (29-20% правил), потребує певного часу для відповіді на 

додаткові чи уточнюючі запитання (надає правильну відповідь на 30-

40% з них), говорить невпевнено, плутається в поняттях. 

Демонструє недостатнє знання та розуміння філологічної 

термінології та внутрішніх зв’язків (вісім неточностей у 

терміновживанні), не вміє застосовувати знання на практиці. 

Мовлення абітурієнта містить дев’ять-десять акцентуаційних, 

фонетичних, орфоепічних, стилістичних, семантичних чи 

синтаксичних помилок 

2 Відповідь на питання неповна (29-20%), логічно непослідовна (логіка 

викладу порушена значною мірою, що заважає повноцінному 

сприйняттю матеріалу), аргументована лише поодинокими 

прикладами; допускається п’ять неточностей у прикладах. 

Абітурієнт погано орієнтується в темі питання, демонструє низькі 

знання (29-20% правил), відповідає на 10-20% додаткових чи 



уточнюючих запитань, говорить невпевнено, плутається в поняттях. 

Демонструє недостатнє знання та розуміння філологічної 

термінології та внутрішніх зв’язків (вісім неточностей у 

терміновживанні), не вміє застосовувати знання на практиці. 

Мовлення абітурієнта містить понад десять акцентуаційних, 

фонетичних, орфоепічних, стилістичних, семантичних чи 

синтаксичних помилок 

1 Відповідь на питання неповна (19-0%), нелогічна (думки не пов’язані 

одна з одною), неаргументована. Абітурієнт погано орієнтується в  

темі питання, демонструє низькі знання (19-0% правил), відповідає 

на 10-20% додаткових чи уточнюючих запитань, говорить 

невпевнено, плутається в поняттях. Демонструє незнання та 

нерозуміння філологічної термінології та внутрішніх зв’язків (100% 

помилок у терміновживанні), не вміє застосовувати знання на 

практиці. 

Мовлення абітурієнта містить понад десять акцентуаційних,  

фонетичних, орфоепічних, стилістичних, семантичних чи 

синтаксичних помилок 

0* Відповідь на питання відсутня (0%). 

 

*При триманні 0 балів ухвалюється рішення про негативну оцінку 

вступника («незадовільно»). 

 

Отримана вступником певна кількість балів за відповідь на білет 

переводиться в шкалу оцінювання від 100 до 200 шляхом додавання 100 балів. 

 

 

Голова комісії з індивідуальної усної співбесіди 

з української мови, викладач                                                      Л.Т.Крупник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


